
COMPRAR I BEURE
El Zara Home més gran
per Anna Garbus

TEATRE ‘Els Pastorets’
per J. A.

L
a Propeller Theatre Com-
pany, la companyia angle-
sa especialitzada en Sha-

kespeare i formada només per
homes, commanaven els cànons
isabelins, tornen al festival Tem-
porada Alta de Girona amb una
de les obres mestres del bard
d’Avon, A Midsummer Night’s
Dream (Somni d’una nit d’estiu):
la primera que no té cap defecte,
segons el crític i teòric literari
Harold Bloom, i la que té una
posada en escenamés imaginati-
va i brillant de totes les que ha
muntat Edward Hall, el seu di-
rector, segons les crítiques.

Escrita el 1595, probable-
ment per encàrrec d’un noble de
la cort reial que volia honorar
unes noces amb una peça feta a
mida com aquesta, i sense se-
guir, per tant, una font primària,
es tracta d’una comèdia romàn-
tica protagonitzada per dues pa-
relles de nobles, una colla de pa-
gesos i artesans, i uns esperits
entremaliats que provenen del
món de les fades. La dicotomia
entre somni i realitat, tan pròpia
de l’època, és un dels temes que
tracta aquesta peça, que acaba
en tres bodes i una reconciliació,
i que combina personatges de di-
ferents mons i àmbits, de la no-
blesa a la pagesia, passant pel
mite i la llegenda, el folklore i la
màgia. Aquesta barreja d’ele-
ments és el que fa que Espanya
sigui idònia per representar
l’obra, segons DanWheeler, l’ac-

tor que assumeix el paper d’Hele-
na: “Pensem que la passió i el
surrealisme del text encaixen
molt bé aquí; venim amb moltes
ganes de veure com funciona”.

Coneguts i esperats pel pú-
blic del festival, que ja ha pogut
gaudir de cinc dels seus muntat-
ges —Winter’s Tale (Conte d’hi-
vern), The Taming of the Shrew
(L’amansiment de la fera), Ri-
chard III (Ricard III), Henry V
(Enric V) i Twelfth Night (Nit de

reis)—, els Propeller fan un tea-
tre molt físic i energètic, i per
tant més accessible, però alhora
rigorosament fidel al text. Pot-
ser per això, i malgrat el títol,
Edward Hall situa A Midsum-
mer en un ambient nadalenc.
“El Nadal és l’època més màgica
de l’any —comenta Wheeler— i
en aquesta obra els personatges
s’enamoren per encanteri. A
més, les poques referències tem-
porals que apareixen al text par-

len de l’hivern o del mes de
maig; Shakespeare estira i arron-
sa el temps segons li convé".

Per a Joseph Chance, a qui
aquesta vegada no li toca fer de
dona, sinó d’un personatge que
ni tan sols és real com és Puck,
bufó d’Oberó i un dels protago-
nistes de la peça, la posada en
escena d’A Midsummer suposa
tot un repte: “És un viatge cap a
com fer que un somni es faci
realitat. La idea d’Edward Hall

que Puck sigui el nexe d’unió en-
tre els mortals i els immortals és
tan entremaliada com el mateix
personatge; la visió contempo-
rània d’Edward i el vestuari,
una combinació de gèneresmas-
culí i femení, m’han ajudat molt
a construir un mag que, al ma-
teix temps, és el servent d’un rei
i que va sempre més enllà del
temps".

Michael Pavelka, responsa-
ble del disseny de l’escenografia
i del vestuari de gairebé tots els
muntatges de la companyia, en
aquest fa anar els actors amb

unes calces llargues, com les
que portaven els vaquers a l’oest
americà, que permeten la super-
posició d’elements per definir el
personatge de cadascun d’ells.
L’espai escènic està inspirat en
el monòleg gairebé final de
Puck i en la “casa sagrada” que
menciona, plena de pols.

La música és un element molt
important en els treballs dels Pro-
peller. Sempre en directe, tots els
actors canten o toquen algun ins-
trument. “Tots s’impliquen de la
mateixa manera, explica McKay.
No tenim celebrities.

Propeller situa ‘Somni
d’una nit d’estiu’ al
Nadal, “l’època més
màgica de l’any”

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
PropellerTeatre Municipal de
Girona. Dies 4 i 5 a les 21 h; 6 a
les 16.30 i 21 h

ECONOMIA DE L’ATZAR DIVÍ
Eulàlia Valldosera
Fundació Miró
Fins al 12 de gener

El fenomen de la “marca Barcelo-
na” creix tot i la crisi. Cada vegada
més comerços aspiren a expandir-
se al passeig de Gràcia, el cor de
l’eix comercial i turístic barceloní.
La cadena Zara Home, del Grup
Inditex, s’ha llançat a una veritable
conquesta obrint la botiga més
gran del grup “un gest de complici-
tat al mercat espanyol” , segons la
companyia. Són 2.000 metres
quadrats dedicats a la moda i els
accessoris de la casa, on no falta la
col·lecció especial de Nadal, que

commemora els deu anys del
llançament de la marca, que
compta ja amb 400 botigues en
55 països.

Repartits en dues plantes situa-

des en un edifi-
ci històric de
l’Eixample i que
treu el cap a
l’avinguda a tra-
vés de nou apa-
radors, els ac-
tuals inquilins
han conservat
els elements
arquitectònics
més rellevants
tot combinant-
los amb detalls

decoratius de colors neutres tí-
pics de la signatura i creant un
efecte lluminós i elegant.

Zara Home. Pg. de Gràcia, 30

Jugant amb Shakespeare

E
l Nadal passat, el pati de
la FundacióMiró s’ha om-
plert de suro, ha acollit la

reproducció d’una base de
l’Antàrtida i fins i tot ha resistit
a un Mercedes estavellat contra
la vella olivera que el presideix.
Aquest any la realització de la
Nadala de la Fundació, que des
de fa sis anys pren la forma
d’una instal·lació, ha estat con-
fiada a Eulàlia Valldosera (Vila-
franca, 1963), artista coneguda
pel seu compromís feminista i
social.

Valldosera, que des de fa anys
incorpora a la seva obra objectes

quotidians rebutjats per la socie-
tat de l’opulència, ha desplegat,
entre les refinades línies del pati
dissenyat per Sert, unes vint pa-
rades de les més humils que va
trobar a la plaçaReial de Barcelo-
na i als mercats de Sant Andreu,
Cornellà i altres llocs de l’extrara-
di barceloní. Són les paradetes
clandestines, que es col·loquen
als marges dels mercats, perse-
guides per urbans i policies i
menyspreats pels ambulants pro-
fessionals. Cada paradeta repre-
senta un personatge real que ob-
té les garrofes dels objectes tro-
bats a les escombraries. Tots
menys un, un home de Grano-

llers que ven plantes recol·lecta-
des a la natura, com ara romaní,
llorer i camamilla silvestre. És
un conjunt realment atractiu,
mentre que els altres només
transmeten somnis trencats, des-
ventura i angoixa. Abans d’adqui-
rir-los l’artista els va fotografiar,
de manera que a la Fundació va
poder recol·locar tots els objec-
tes exactament de lamateixama-
nera. “He utilitzat els diners que
la Fundació Miró destina a la
producció d’una nova obra per
comprar aquestes paradetes. És
l’acte de caritat del burgès de to-
ta la vida i, alhora, una forma de
qüestionar el flux econòmic ac-

tual”, indica Valldosera, que amb
aquest “projecte testimonial,
que es proposa assenyalar una
situació per intentarmobilitzar”,
sens dubte ha alegrat el Nadal a
unes quantes famílies.

La instal·lació, batejada Eco-
nomia de l’atzar diví, es pot visi-
tar fins al 12 de gener, i el públic
pot dur un objecte amb l’única
condició de fer-ne abans una fo-
to amb el telèfon que haurà de
penjar en una de les xarxes so-
cials, vinculades amb el projecte.
Resulta xocant veure joguines
trencades, sabates velles, pots de
crema amitges, roba usada i fins
i tot peces difícilment identifica-

bles, en una institució que té
com a missió conservar objectes
bells i valuosos. I encara ho és
més veure com els visitants els
miren interessats i trien amb
atenció el que es volen endur.
“Els objectes tenen el valor que
els vols donar. Per a aquest Na-
dal he volgut regalar aquesta vi-
vència, m’he permès no crear,
sinó transformar-me en una me-
na de gestor d’experiència. A
més, més enllà del tòpic, és cert:
també en la misèria hi ha
agraïment i somriures”, conclou
Valldosera, que amb aquesta
instal·lació també ret homenat-
ge als assemblages de Joan Miró.

Els Pastorets, sí, però uns de
molt especials. Són els que es re-
presenten al Teatre Poliorama so-
ta l’advocació de Tricicle, que els
fa costat amb la direcció signada
per un dels membres del trio, Pa-
co Mir. Com no podia ser d’una
altra manera, la versió és moder-
na i gamberra, per a tots els
públics. Fruit de la col·laboració
entre Tricicle i l’escola d’art
dramàtic Eòlia, interpreten l’obra
una vintena d’estudiants. Fins al 6
de gener.

Una imatge de l’espectacle de la Propeller Theatre Company. / domnic clemence

Valldosera ‘exposa’ a la Miró

Begoña Barrena

Roberta Bosco
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